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SERVICI MUNICIPAL

REGIDOR/A DELEGAT/DA

Estimats veïns i veïnes,

Vos presentem en esta publicació informativa la gestió que l͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ ŚĂ
realitzat en els últims quatre anys al front del Consistori de la localitat, un treball molt correcte
que ha suposat una transformació integral per al nostre municpi a través del desenrotllament
de numerosos projectes i iniciatives que han permés una notable millora en la calitat de vida
de tots els nostres veïns i veïnes.
Hem guanyat en noves infraestructures educatives i esportives; en espais Ě͛ŽĐŝi zones
verdes per als nostres xiquets, en millors serveis socials per als nostres majors, en iniciatives
culturals i juvenils, en nous serveis públics per a tots, etc. I tot això ha sigut gràcies al treball i a
ů͛ĞƐĨŽƌĕƋƵĞĞƐƚĂŽƌƉŽƌĂĐŝſha realŝƚǌĂƚĐĂĚĂĚŝĂĂůůůĂƌŐĚ͛ĞƐƚŽƐƋƵĂƚƌĞĂŶǇƐ͘
No ha sigut tasca fácil, però malgrat la complicada situació econòmica a nivell general,
els resultats aconseguits han sigut molt satisfactoris. Cal destacar, però, que totst aquests èxits
aconseguits no serien hui una realitat sense la col.laboració de tots els atzenetins i atzenetines,
als que animem a seguir participant amb el projecte socialista per als nous reptes que se͛ns
presenten en els pròxims anys.
L͛Ajuntament d͛ƚǌĞŶĞƚĂĚĞƐŝƚũĂƋƵĞĞƐƚĂƉƵďůŝĐĂĐŝſanime els atzenetins a saber més
sobre les iniciatives que es realitzen al municipi, i que constituïsca un vehicle de comunicació
eficaç, perquè entre tots pugam seguir construint un poble més obert i participatiu.

1. COMPOSICIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Actualment la composició de la Corporació Municipal és com seguix:
Alcalde: José H. Descals Guerrero
1er Tinent d'Alcalde: Fernando Ferri Vañó
2a Tinent d'Alcalde: Conxa Rubio Ases

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I OBRES

D. FERNANDO FERRI VAÑÓ

HISENDA, ESPORTS I SERVEIS SOCIALS

D. JOSE VAYÀ RUBIO

EDUCACIÓ, FESTES I SANITAT

Dª. CONXA RUBIO ASES

CULTURA, JOVENTUT I ASSOCIACIONS

Dª. ROSA TERESA FERRI VAYÁ

BENESTAR SOCIAL
Millorant la calitat de vida de les persones
Psicopedagògic municipal, amb una
concepció més generalitzada que comprèn
a la totalitat de la població i disposa de
majors instruments de coordinació i
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶƐŵĠƐŝŶƚĞŐƌĂĚĞƐ͘

La lesgislatura 2011-2015 ha deixat present
la gran aposta per les polítiques socials
desenrotllades
per
l͛Ajuntament
Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ͕ ĞŶ ƋƵğ Ɛ͛ŚĂŶ ƉŽƌƚĂƚ Ă ƚĞƌŵĞ
numerosos projectes destinats a millorar el
benestar i la calitat de vida dels veïns i
ǀĞŢŶĞƐĚ͛ƚǌĞŶĞƚĂ͘

És important indicar que mantinguem el
^ĞƌǀĞŝ Ě͛ũƵĚĂ Ă ŽŵŝĐŝůŝ, promovent la
utilitat que deu tindre, atenent casos de
persones majors amb grans limitacions de
mobilitat i atenció personal, i sobre tot,
(malgrat els mals temps actuals de
reducció de subvencions) hem fet un
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĨŽƌĕƉĞƌŵĂŶƚĞŶŝƌů͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ
del servici sense cap reducció, estant
degudament implantat a raó de quatre
ŚŽƌĞƐĚŝăƌŝĞƐ͛͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂĞůƐĞƌǀĞŝƋƵĞĚĂ
consolidat,
i
podem
atendre
ƐŝƐƚĞŵăƚŝĐĂŵĞŶƚƵŶĂŵŝƚũĂŶĂĚ͛entre vuit i
deu casos. Les nostres actuacions suposen
una ajuda bàsica important, donant en
molts casos una resposta quasi immediata
sobre tot en situacions de persones
enllitades a les que cal ajudar dintre del
context familiar. Aquest servei té un cost
anual de ϵ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ͕ĚĞůƐƋƵĂůƐ͕ŐĞƐƚŝŽŶĂŶƚ
les subvencions de la Diputació,
ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚƐƵƉŽƌƚĂƵŶϮϱй͘

Fent una valoració aproximada a la realitat
dels Serveis Socials Municipals, i en
definitiva a tot allò que depèn directament
de la nostra Regidoria de Benestar Social,
és evident que trobarem un gran nombre
de gestions realitzadĞƐ ŝ Ě͛ĂĐĐŝŽŶƐ
desenvolupades
directament
sobre
ƉĞƌƐŽŶĞƐ ŝĨĂŵşůŝĞƐ͘^ĞŵƉƌĞ Ăŵďů͛ŽďũĞĐƚŝƵ
principal de millorar la qualitat de vida i
dignitat dels nostres veïns, amb la millora
de serveis i prestacions.
En primer lloc, cal indicar que hem assumit
noves competències administratives que
ens han permés millorar en eficàcia i
agilització, com ha sigut la implantació,
dintre de la nostra agrupació de municipis,
de la denominada Zona SMAD (Servei
DƵŶŝĐŝƉĂůĚ͛ƚĞŶĐŝſĂůĂĞƉĞŶĚğŶĐŝĂ), la
qual cosa comporta, entre altres coses, una
consecució rapida i eficaç de places
públiques en Residència i Centre de Dia per
a majors dependents.

Regidors:
José Vayá Rubio
Rosa Teresa Ferri Vayá
Luis García Giménez
Elena Durá Nácher
Juan Vicente Soler Soriano
Gema Tormo Soler
2. DELEGACIONS
En el Ple Municipal de 8 de juliol del 2011 es van establir mitjançant una Resolució de
l'Alcaldia, les delegacions següents:
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En altre tipus de prestació de serveis
ďăƐŝĐƐ͕ĐĂůĂƐƐĞŶǇĂůĂƌĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ͞DĞŶũĂƌ
Ă ĂƐĂ͟ ƋƵĞ ƐƵƉŽƐĂ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ
normalitzada de fins a cinc persones de
forma digna i continuada.

Altre aspecte important ha sigut la
consolidació del Servei del Gabinet
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͛ĂůƚƌĂ ďĂŶĚĂ͕ ƉĞů ƋƵĞ ĞƐ ƌĞĨĞƌĞŝǆ Ă
ĚĞƐƉĞƐĞƐ ĚŝƌĞĐƚĞƐ ĚĞ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ ĞŶ
Serveis socials, cal ressaltar el Programa
d͛Emergència Social, a través del qual
articulem les ajudes individualitzades que
any rere any concedim en benefici de
determinades
persones
i
famílies
desafavorides per qüestions puntuals i
concretes (Projecte Trèvol, menjar a Casa,
&ŽŶƐƉĞƌůĂ^ŽůŝĚĂƌŝƚĂƚ͕ĞƚĐͿ͕ƉĞƌĂůƋƵĞƐ͛ŚĂ
destinat les següents despeses anuals,
recuperant-se, també el 75% mitjançant el
programa de subvencions de Diputació :

Cal anomenar les incomptables actuacions
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ordinària principalment a
persones
majors,
sobre
qüestions
normalitzades de tota la vida que depenen
de la Seguretat Social com tràmits de
prestacions de Viudetat, Jubilacions,
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ŵşŶŝŵƐ ŝ Ě͛ĂůƚƌĞƐ
prestacions normalitzades. Fomentant la
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ŝ͕ Ě͛ĂůŐƵŶĂ ŵĂŶĞƌĂ ĂĐƵƌƚĂŶƚ ƵŶ
poc les distàncies amb altres institucions, i
apropant els recursos informatius i de
gestió, a persones més vulnerables en
aquests aspectes.

ŶǇϮϬϭϭ͗ϯ͘ϯϬϭ͕ϵϵΦͬŶǇϮϬϭϮ͗ϯ͘Ϯϵϯ͕ϲϰΦ
ŶǇϮϬϭϯ͗Ϯ͘ϴϳϴ͕ϮϲΦͬŶǇϮϬϭϰ͗Ϯ͘Ϭϵϴ͕ϭϮΦ

Altres iniciatives desenrotllades en esta
última legislatura han consistit en:

Evidentment, hi ha una tasca quotidiana i
continuada de treball social que des de
sempre es desenrotlla amb normalitat,
majoritàriament en ů͛ĂƐƉĞĐƚĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͕
tramitació i remissió-enviament a les
administracions superiors corresponents.
En eixa aspecte cal quantificar durant estos
últims
anys
17
gestions
sobre
qualificacions del grau de discapacitat i/o
minusvàlua, 6 tramitacions relacionades
amb pensions no contributives, 8
expedients de tele-assistència, 19 gestions
relacionades amb la Llei de la
Dependència, elaboració de 13 informes
socials per a subsidis assistencials de
ů͛/ED͕ ϭϭ ƚƌĂŵŝƚĂĐŝŽŶƐ ƐŽďƌĞ ƋƺĞƐƚŝŽŶƐ
relacionades amb Sanitat com peticions
de material ortoprotèsic i altres, dos
expedients sense resoldre de Renda de
Ciutadania,
expedició
27
targetes
Ě͛ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚ Ă ƉĞƌƐŽŶĞƐ Ăŵď
mobilitat reduïda.

Millora i adequació de les instal.lacions de
la Llar de la Tercera Edat, que ha consistit
en l͛ĂŵƉůŝĂĐŝſ ĚĞů ůŽĐĂů Ăŵď l͛habilitació
d͛una nova sala de TV i jocs amb capacitat
per a 30 persones.
Inici del programa d'Activitats SòcioCulturals per a Majors, amb caràcter
setmanal, concretament els diumenges de
vesprada, i que ha inclòs una àmplia oferta
ĚĞ ƚĂůůĞƌƐ ŝ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ Ě͛ĞƐƚŝŵƵůĂĐŝſ
cognitiva.
Tallers
participatius

La Corporació i en especial el Regidor
Ě͛ƌĞĂ͕ ĞŶƐ ƐĞŶƚŝŵ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐŽƐ Ăŵď ůĂ
població no sols en el manteniment dels
serveis, que també, sinó en la seua millora i
adequació continuada, en definitiva
potenciant els serveis socials.

Comentar també el que fa referència als
programes de Vacances Socials i
Termalisme dirigides a 3a edat per
ů͛/E^Z^K, la Generalitat Valenciana i la
Diputació͕ ŽŶ ƐŽůƐ ĞŶ ů͛Ʒůƚŝŵ ĂŶǇ Ɛ͛ŚĂŶ
tramitat
69
sol·licituds.
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SANITAT
Més serveis + sans
Junta Local
contra el Càncer

Ŷ ů͛ĂƐƉĞĐƚĞ ƐŽĐŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝ͕ Ɛ͛ŚĂŶ ƌĞƉƌès les
activitats de la Junta Local contra el Càncer
amb conferències, qüestacions, cursos i
campanyes especifiques, tot i això amb la
finalitat de contribuir a recaptar fons per a
ů͛͘ També s͛ŚĂ ŝŵƉƵůƐĂƚ ŝ ƉŽƚĞŶĐŝĂƚ ůĂ
realització de dos cursos de deshabituació
tabàquica impartits per professionals de
ů͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſ ƐƉĂŶǇŽůĂ ĐŽŶƚƌĂ Ğl Càncer.
Dos edicions amb un gran nombre de
participants i amb un elevat percentatge
Ě͛ğǆŝƚ͘

Ruta de la
Salut

Promoció de la salut. També continuem
treballant de forma activa en totes aquelles
activitats dels nostres majors i de formació
de la dona de carácter preventiu i
assistencials,
amb
conferències
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞƐĂŵďů͛ĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ů͛ĂŶƐŝĞƚĂƚ͕o
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſƐĂůƵĚĂďůĞ͕ĞŶƚƌĞĚ͛ĂůƚƌĞƐ͘

EDUCACIÓ
Un ensenyament públic de primera
Ě͛ĂƚĞŶĐŝſƉĞƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŝŶĨĂŶƚŝů͕ĂŵďƵŶ
ĂŵƉůŝŚŽƌĂƌŝĚ͛ŽďĞƌƚƵƌĂĂůƉƷďůŝĐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ
la conciliació de la vida familiar i laboral.

Ŷ ů͛ăƌĞĂ Ě͛ĚƵĐĂĐŝſ͕ ůĞƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĞƐ
impulsades peƌ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚent en esta
ƉƌĞƐĞŶƚ ůĞŐŝƐůĂƚƵƌĂ Ɛ͛ŚĂŶ dividit en dos
grans blocs: la millora i ampliació dels
centres escolars de la localitat i el suport i
reforç de la comunitat educativa

Inauguració
Escola Infantil

/ŶĂƵŐƵƌĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ŶŽǀĂ ƐĐŽůĂ /ŶĨĂŶƚŝů ͞>Ă
^ŽůĂŶĂ͘͟ El nou centre educatiu ha suposat
ƵŶĂŝŶǀĞƌƐŝſĚĞϮϱϰ͘ϭϴϲ͕ϴϬΦŝĐŽŵƉƚĂĂŵď
una capacitat de 36 places per a alumnes
ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĐŝĐůĞĚ͛ŝŶĨĂŶƚŝů͕Ăŵď el ƋƵĂůƐ͛ŚĂ
complit rigorosament amb la normativa
actual. El centre compta amb 3 aules
ordinàries de classe -una de 0-1 anys, una
Ě͛ϭĂϮĂŶǇƐŝuna altra de 2 a 3 anys, a més
Ě͛ĞƐƉais comuns, menjador, zona de jocs
ĂŝǆşĐŽŵĞƐƉĂŝƐĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŝĚ͛ƷƐĐŽŵƷ
necessaris. Unes instal.lacions modernes i
Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď ůĞƐ ŶŽǀĞƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ

ƚǌĞŶĞƚĂ Ɛ͛ŽŵƉůŝ ĞŶ ůĂ ĨĞƐƚĂ ĚĞ ůĂ yy/s
dƌŽďĂĚĂ Ě͛ƐĐŽůĞƐ ĞŶ sĂůĞŶĐŝă͘ Unes
10.000 persones van participar en els actes
de la Trobada d'Escoles en Valencià de la
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ƋƵĂůů͛ĞƐƚŝŵĂƚŵĞƐƚƌĞƌĞĐƌĞĂĚ͛ƵŶĂŵĂŶĞƌĂ
fresca i dolça, la vida costums i tradicions
del que considera el seu poble. Un viatge
en el temps i una posada en valor que fan
que aquesta novel.la constituisca una part
important i valuosa del patrimoni cultural
Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ͘

Vall
d'Albaida,
tot un rècord
Ě͛ĂƐƐŝƐƚğŶĐŝĂ per
al
poble
d'Atzeneta que
organitzava per
primera vegada
una trobada. Una
gran nombre de
tallers es van
realitzar
al
voltant de la
figura d'Enric Valor, a qui van estar
dedicades les trobades de tot arreu durant
ů͛ĂŶǇϮϬϭϭ.

Novel.la
͞ůWĂƐƚŽƌ͟
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Persones Adultes. Este servici va entrar en
funcionament el curs 2008-2009, i durant
estos últims quatre anys hem realitzat un
notable esforç per ampliar i mantindre les
prestacions educatives del centre. Amb tot,
és una satisfacció poder celebrar cada any
el tancament del curs que representa el
ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ Ă ů͛ĞƐĨŽƌĕ ĚĞ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶĞƐ
adultes per incorporar la formació com una
activitat necessària per millorar la seua
qualitat de vida a través de fer créixer la
seua autonomía personal, les seues
interrelacions personals així com les
capacitats per a interactuar en un món en
què els canvis tecnològics avancen a la
velocitat de la llum.

'ƌƵƉĚ͛ĚƵĐĂĐŝſ
General 2015

Grup Ioga
2015

Trobada
Ě͛ĞƐĐŽůĞƐ

Amb motiu de la presentació de la novel.la,
es va organitzar ů͛exposició amb el títol
͞ƉƌĞŶĚƌĞ ŝ ĞŶƐĞŶǇĂƌ͟ que recreava
ů͛ĞƐĐŽůĂ Ě͛ĂƋƵĞůůĂ ĠƉŽĐĂ Ăŵď material
escolar i pedagògic que el mateix D.
Vicente Cancio confeccionava per ensenyar
els seus xiquets.

Posada en marxa del programa ͞ŝƐƐĂďƚĞƐ
ĚŝǀĞƌƚŝƚƐ Ă ůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ͟. Uns determinats
dissabtes al mes, els xiquets i xiquetes
Ě͛ĞŶƚƌĞ ϯ ŝ ϭϮ ĂŶǇƐ ƉŽĚen disfrutar a la
ďŝďůŝŽƚĞĐĂ Ě͛ƵŶĂ ƐĠƌŝĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ
Ě͛ĂŶŝŵĂĐió lectora i de tallers, amb la
finalitat de dinamitzar el centre públic de
lectura.

EPA curs
2011

Exposició

Hem assumint en els pressupostos
ŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ͕ĐŽŵŚĞŵĨĞƚĚĞƐĚĞů͛ĂŶǇϮϬϬϴ͕
una quantitat econòmica per a col.laborar
Ăŵď ů͛ƐƐŽĐŝĂĐŝſ ĚĞ DĂƌĞƐ ŝ WĂƌĞƐ
Ě͛ĂůƵŵŶĞƐ ;DWͿ ĞŶ ů͛ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſ ĚĞůƐ
llibres de text dels alumnes de primària i
ĐŽŵƉĞŶƐĂƌ Ě͛ĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ
ďĞƋƵĞƐĂů͛ĂůƵŵŶĂƚ͘

Animació
lectora

Grup de valencià
Curs 2015

'ƌƵƉĚ͚ĂŶŐůĠƐ
Curs 2015

'ƌƵƉĚ͚ĂŶŐůĠƐ
Curs 2011

Grup de Tall i
confecció 2015

Un dels principals projectes desenrotllats
durant la primera legislatura del grup
ƐŽĐŝĂůŝƐƚĂĞŶů͛ăŵďŝƚĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſǀa ser la
creació del Centre de Formació de

Presentació de la ŶŽǀĞů͘ůĂ͞ůWĂƐƚŽƌ͟ĚĞ͘
Vicente Cancio. Una història ambientada
ĞŶ ů͛tzeneta dels anys cinquanta amb la
6

Grup de valencià
Curs 2012
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CULTURA
Una aposta per la dinamització de la cultura
principals valors patrimonials, històrics i
artíctics del nostre municipi a través de
diversos projectes que han fet que
ƚǌĞŶĞƚĂ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĂ ăŵƉůŝĂ ŽĨĞƌƚĂ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐůƷĚŝƋƵĞƐŝĨĞƐƚŝǀĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌĠƐƉĞƌ
als veïns de la localitat i de la comarca.

La Cultura ha rebut un decidit impuls en els
últims quatre anys amb el foment de la
ůĞĐƚƵƌĂ ŝ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚ ĐƵůƚƵƌĂů ĚĞ ůĂ ŝďůŝŽƚĞĐĂ
Pública
Municipal,
els
programes
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ de dinamització culturals per a
totes les edats i el desenvolupament de
varies iniciatives vinculades a potenciar els
Presentacions de llibres
Habilitació de la zona
infantil de la Biblioteca i
visites escolars
TĂůůĞƌƐĚ͛ĂŶŝŵĂĐŝſůĞĐƚŽƌĂ
Setmana Cultural
Concurs de Postals de Nadal
Setmana Pasqüera i
Nadalenca per als més
menuts
Marató Musical
Teatre per a adults
Teatre infantil
Participació en la Mostra
Internacional de Titelles
Organització Festes
Patronals 2012
͞ůƐƚĞŵƉƐĚĞ^ĂƌĂ͟
de Lucia Arenas

Memòria de Gestió Municipal 2011-2015

Inauguració
del
Museu
i
reconeixement de la col.lecció artesanal com a
Col.lecció Museogràfica Permanent.
Durant la legislĂƚƵƌĂƐ͛ŚĂƉŽƐĂƚĞŶŵĂƌǆĂƵŶĂŵƉůŝ
ŝ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚ ƉƌŽŐƌĂŵĂ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ ĚĞƐƚŝŶĂƚ Ă
dinamitzar el funcionament del museu, com
exposicions, visites culturals o tallers municipals.

͛ĂůƚƌĂ ďĂŶĚĂ͕ Ɛ͛ŚĂ ƌĞĂůŝƚǌĂƚ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
subvencions la restauració de les peĐĞƐ ŝ ů͛Ğů͘ůĂďŽƌĂĐŝſ Ě͛ƵŶƐ ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůƐ amb entrevistes a
artesans locals que mostren l'aprofitament de les artesanies de la pedra, les campanes i
l'espart com a factors de desenvolupament
econòmic, social i cultural.

Dani Miquel
Restauració
peces del museu

Exposició Encontre
de Pintors

Presentació
ĐĂůĞŶĚĂƌŝĚĞů͛/s

Animació lectora

ůƐ ũƵŶƚĂŵĞŶƚƐ Ěഺůbaida, Carrícola, Otos, Bèlgida, el Palomar i
ƚǌĞŶĞƚĂĚഺůďĂŝĚĂ͕organitzen una série d͛actes per commemorar els
dos-cents anys de la Batalla del Raboser.

Tallers
socioculturals

Teatre infantil

Setmana de la Dona.- ŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞ ŽŶĞƐ Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ͕ ĂƌƌşĐŽůĂ͕ ğůŐŝĚĂ͕ ů WĂůŽŵĂƌ ŝ
Benissoda.
Animació lectora

Marató musical

8

Tallers de
risoteràpia
Curs de defensa
personal femenina
Animació lectora
Cine-Fòrum
Conferències

8
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 I OCUPACIÓ

  
FORMACIÓ



J

MEDI AMBIENT
Per un creixement sostenible
i oci mediambiental

La política en matèria social
durant els últims anys s’ha
La gestió de l’Ajuntament en matèria de medi
completat amb la posada en
ambient i zones verdes en esta legislatura ha
marxa de cursos destinats a  sigut
 una aposta
  per la creació
 de nous
 parcs
 
millorar la formació i especiai zones d’oci per al disfrute de tots els veïns i
lització profesisonal, així com
veïnes d’Atzeneta, reforçant la política meen la contractació de treballadiambiental com una de les peces claus per
dors per a diferents programes


 de vida dels
 ciutadans.


al benestar i calitat
desenvolupats en col.laboració amb altres administracions 

Les inversions
destinades en esta àrea han
locals (Salari Jove, Emcorp, Pamer, Ezonai, etc.) amb un total
tornat a posar de manifest el compromís del
de 32 persones contractades temporalment.
projecte socialista per la dotació de nous espais verds i zones infantils en la localitat.
 

 

La tradicional festa de les danses
va reunir balladors de tota la
ĐŽŵĂƌĐĂ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂĚ͛ĂĐƚĞƐ͕Ă
més de la trobada, va incloure
una exposició de fotografíes i
vestits típics, la presentació de
ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ŝ ĚĞů ůůŝďƌĞ-revista
ĚĞůŐƌƵƉĚĞ ĚĂŶƐĞƐ͞>Ă>ůŝŐĂƐƐĂ͟
Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ ŝ ů͛ĂĐƚƵĂĐŝſ ĚĞů ŐƌƵƉ
͞dƌĞƐĨĂŶďĂůů͘͟

JOVENTUT I ESPORT Oci alternatiu

DŽƐƚƌĂĚ͛ƌƚĞƐĂŶŝĂ
Cultura-Gastronomia-Turisme. Una mostra
amb tallers de manualitats, exhibició de balls
populars i actuacions amb la finalitat de

preservar, mantindre i difondre les tradicions i
els costums que atorguen carácter i identitat
al nostre poble.

La posada en marxa de noves iniciatives per als joves d’Atzeneta i el
foment de l’Esport entre tota la població de la localitat ha sigut un
  aconseguits

altre dels grans èxits
per l’Ajuntament en estos últims qua


  i inversions
 per a la creació de noves intre anys, amb nous projectes

d’activitats en abdues matèries
fraestructures i l’ampliació de l’oferta
 tingut
 una gran acceptació entre els veïns i veïnes del
les quals han
poble.

Ajudes a les associacions i col.lectius locals per al ﬁnançament de projectes i activitats culturals, socials, esportives I educatives desenrotllades per estes entitats.

Escola municipal
de futbol

Escola municipal de
gimnàstica rítmica

Skatepark • Espai Jove • Nou camp de gespa artiﬁcial
Pista de Pàdel • Escoles Municipals i programa d’activitats
esportives • Cursos de la Piscina Municipal • Setmana Esportiva

TURISME
A Atzeneta té història, molta història, i pensem
que convé recuperar-la. En este sentit,
l'Equip de Govern hem cregut oportú vestir
part del Saló de Plens, lloc principal de la
participació democràtica del nostre poble,
amb una reproducció fotogràﬁca dels rostres
de les persones que han ocupat el càrrec un xicotet
h d'Alcaldia ad'Atzeneta
les persones
d'una
ideologia o altra
desque,
quedes
s'han
pogut
i trobar
atenent
al
context
històric
del
moment
fotos. D'esta manera, fem un xicoteten què van
e homenatge a les persones que, des d'una
ideologia o altra i atenent al context històric
del moment en què van exercir el càrrec,
han intentat complir les seues funcions en
interés general del nostre poble i, per tant,
formen part de la història recent d'Atzeneta.

10

Amb
A la ﬁnalitat de donar a conèixer una atractiva i àmplia oferta turística i fomentar el turisme a la
comarca, s’ha apostat per col.laborar amb la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida en la divulgació d’una oferta turística de qualitat, atractiva per als amants del turisme d’interior.
Participació a través de la Mancomunitat en diverses ﬁres de turisme i altres programes promocionals
dels atractius turístics del municipi i de la comarca, com són:
• Fira de Turisme d’Interior de la provincia de València
un xicotet
• Programa de senderisme
a la Vall d’Albaida
h
a les persones que,
des
d'unaa ideologia
o altra
• Guia
virtual
la Vall d’Albaida
• Pool
Combinació
d’esport,
i atenent al context històric
delParty.
moment
en què
van música i gastronomía.
• Dia Internacional dels Museus-DIM
e
• Mou-te per la Vall. Programa de turisme esportiu
• Entre comarques-Obrim les portes de la Vall
• Gastrotour.
Senyalització i adequació de l’itinerari paisatgístic i cultural de la “La Séquia del Port” juntament amb els municipis d’Albaida i El Palomar amb
l’objectiu de potenciar un nou producte turístic que donarà a conéixer la
seua oferta turística.
11
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Un model de poble referent
La transformació integral que ha patit Atzeneta
en infraestructures i serveis públics bàsics en
els últims anys ha sigut gràcies a l’ambiciós
programa d’activitats desenrotllat en l’actual
legislatura per l’Ajuntament i que ha continuat
la tasca ja iniciada en l’anterior legislatura.

Les actuacions s’han centrat fonamentalment
en la reurbanització i adequació de carrers,
col.locació de la nova il.luminació púbica, senyalització i mobiliari urbà i la reforma i embelliment de places i espais públics i altres
millores en ediﬁcis i serveis municipals.

La tradicional festa de les danses
va reunir balladors de tota la
ĐŽŵĂƌĐĂ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂĚ͛ĂĐƚĞƐ͕Ă
més de la trobada, va incloure
una exposició de fotografíes i
vestits típics, la presentació de
ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ŝ ĚĞů ůůŝďƌĞ-revista
ĚĞůŐƌƵƉĚĞ ĚĂŶƐĞƐ͞>Ă>ůŝŐĂƐƐĂ͟
Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ ŝ ů͛ĂĐƚƵĂĐŝſ ĚĞů ŐƌƵƉ
͞dƌĞƐĨĂŶďĂůů͘͟

D’altra banda, continua el camí de la tramitació
del Pla General d’Atzeneta d’Albaida, havent-se
aprovat, provisionalment, per l’ajuntament, la

seua versió preliminar per tal d’acabar la seua
fase ambiental per part de la Conselleria de Medi
Ambient.
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preservar, mantindre i difondre les tradicions i
els costums que atorguen carácter i identitat
al nostre poble.

preservar, mantindre i difondre les tradicions i
els costums que atorguen carácter i identitat
al nostre poble.

Atzeneta té història, molta història, i pensem que convé
recuperar-la. En este sentit, l'Equip de Govern hem cregut
oportú vestir part del Saló de Plens, lloc principal de la
participació democràtica del nostre poble, amb una
reproducció fotogràfica dels rostres de les persones que
han ocupat el càrrec d'Alcaldia d'Atzeneta des que s'han
pogut trobar fotos. D'esta manera, fem un xicotet
homenatge a les persones que, des d'una ideologia o altra
i atenent al context històric del moment en què van
exercir el càrrec, han intentat complir les seues funcions en
interés general del nostre poble i, per tant, formen part de
la història recent d'Atzeneta.
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condicionat al compliment d’un pla d’ajust
que garantira la seua amortització.

La tradicional festa de les(bancs,
danses
taules, jardineres i fonts)
va reunir balladors de tota la
ĐŽŵĂƌĐĂ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂĚ͛ĂĐƚĞƐ͕Ă
més de la trobada, va incloure
una exposició de fotografíes i
vestits típics, la presentació de
ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ŝ ĚĞů ůůŝďƌĞ-revista
ĚĞůŐƌƵƉĚĞ ĚĂŶƐĞƐ͞>Ă>ůŝŐĂƐƐĂ͟
Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ ŝ ů͛ĂĐƚƵĂĐŝſ ĚĞů ŐƌƵƉ
͞dƌĞƐĨĂŶďĂůů͘͟

DŽƐƚƌĂĚ͛ƌƚĞƐĂŶŝĂ
ECONOMIA
I HISENDA
Cultura-Gastronomia-Turisme.
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reproducció fotogràfica dels rostres de les persones que
han ocupat el càrrec d'Alcaldia d'Atzeneta des que s'han
pogut trobar fotos. D'esta manera, fem un xicotet
homenatge a les persones que, des d'una ideologia o altra
i atenent al context històric del moment en què van
exercir el càrrec, han intentat complir les seues funcions en
interés general del nostre poble i, per tant, formen part de
la història recent d'Atzeneta.
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Com es pot observar, s’ha experimentat un
augment considerable dels ingressos directes
(Capítol 1), concretament a l’IBI Urbana, motivat per l’actualització cadastral, al haver-se
donat d’alta aquells immobles que no estaven
cadastrats, sobre tot les naus del polígon industrial. No s’experimenta un augment apre-

ciable a les Taxes (Cap. 3), al contrari que s’observa una disminució considerable dels ingressos per llicències d’obra (Cap. 2). Quant al Cap.
4, s’ha produït una disminució en la participació d’ingressos de l’Estat que s’ha compensat
en l’augment de les subvencions de Diputació
per a despeses corrents.

La tradicional festa de les danses
va reunir balladors de tota la
ĐŽŵĂƌĐĂ͘ůƉƌŽŐƌĂŵĂĚ͛ĂĐƚĞƐ͕Ă
més de la trobada, va incloure
una exposició de fotografíes i
vestits típics, la presentació de
ů͛ĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂů ŝ ĚĞů ůůŝďƌĞ-revista
ĚĞůŐƌƵƉĚĞ ĚĂŶƐĞƐ͞>Ă>ůŝŐĂƐƐĂ͟
Ě͛ƚǌĞŶĞƚĂ ŝ ů͛ĂĐƚƵĂĐŝſ ĚĞů ŐƌƵƉ
͞dƌĞƐĨĂŶďĂůů͘͟
Quant a les despeses de personal i de funcioNo ha estat així al capítol 3 (despeses ﬁnanceDŽƐƚƌĂĚ͛ƌƚĞƐĂŶŝĂ
nament dels servicis, no han experimentatCultura-Gastronomia-Turisme.
en res) referit als interessos perUna
les concertacions
mostra
8 anys augments signiﬁcatius, més bé al condels
préstecs
que
ens
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vist
obligats,
que sí
amb tallers de manualitats, exhibició de balls
trari, en alguns casos, han hagut disminucions.
popularshani augmentat
actuacions considerablement.
amb la finalitat de

preservar, mantindre i difondre les tradicions i
els costums que atorguen carácter i identitat
al nostre poble.

Atzeneta té història, molta història, i pensem que convé
recuperar-la. En este sentit, l'Equip de Govern hem cregut
oportú vestir part del Saló de Plens, lloc principal de la
participació democràtica del nostre poble, amb una
reproducció fotogràfica dels rostres de les persones que
han ocupat el càrrec d'Alcaldia d'Atzeneta des que s'han
pogut trobar fotos. D'esta manera, fem un xicotet
homenatge a les persones que, des d'una ideologia o altra
i atenent al context històric del moment en què van
exercir el càrrec, han intentat complir les seues funcions en
interés general del nostre poble i, per tant, formen part de
la història recent d'Atzeneta.
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RESULTAT PRESSUPOSTARI
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al nostre poble.
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han ocupat el càrrec d'Alcaldia d'Atzeneta des que s'han
pogut trobar fotos. D'esta manera, fem un xicotet
homenatge a les persones que, des d'una ideologia o altra
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oportú vestir part del Saló de Plens, lloc principal de la
participació democràtica del nostre poble, amb una
reproducció fotogràfica dels rostres de les persones que
han ocupat el càrrec d'Alcaldia d'Atzeneta des que s'han
pogut trobar fotos. D'esta manera, fem un xicotet
homenatge a les persones que, des d'una ideologia o altra
i atenent al context històric del moment en què van
exercir el càrrec, han intentat complir les seues funcions en
interés general del nostre poble i, per tant, formen part de
la història recent d'Atzeneta.
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